
Møre og Romsdal idrettskrets 
Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE 
Tlf. + 47 992 70 638 

www.mrik.no  
 

 

Protokoll til styremøte 
Møte nr:   12 /2018-2020 

Møtested:  Idrettssenteret 
Møtedato:  26.august 2019  

Klokkeslett: 17:00 – 20:00 (mat serveres fra kl 16:30) 
 

Navn Tilstede Forfall Merknad 

Kåre Sæter X   

Bente Grudt X   

Rune Skavnes X   

Mikal Skodjereite  X  

Bente Aure Myrstad X   

Siv Birgit Nummedal X   

Einar Warholm X   

Idun Eide Stavseng X  Deltok via Skype 

Harald Vebenstad  X  

Therese Viken  X  

Roar Lervik X  Adm. 

Siri Ask Fredriksen X  Adm. 

Geir H. Moholt  X Adm. 

Ellen C. Hammer X  Adm. 

Vegard Rangsæter X  Adm. 

Grete Opheim  X Adm. 
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Vedtakssaker 

Sak 97/2018-2020 Godkjenning av protokoll 11/2018-2020 

 

Vedtak: 

Protokoll nr. 11/2018-2020 godkjennes uten merknader. 

 

Sak 98/2018-2020 Habilitet 

Habilitet er regulert i NIFs lov § 2-8 og handler primært om behandling av 

enkeltsaker. Formålet med bestemmelsen er å sikre at 
personlige/utenforliggende interesser ikke spiller inn ved den enkelte 

avgjørelse og skape tillit til at idrettsforvaltningen er objektiv og upartisk»  

Relevante problemstillinger:  
• En person kan være inhabil selv om det ikke er noe konkret 

grunnlag for å anta at han eller hun vil legge vekt på usaklige 
hensyn  

• Det er uten betydning om medlemmet selv anser seg for å være 
fullt ut i stand til å treffe en objektiv og balansert avgjørelse  

  
Formålet med bestemmelsen og forvaltningen av den er å skape tillit utad. 

§ 2-8 omhandler enkeltsaker, og vurdering i forhold til habilitet tas opp på 
hvert styremøte.  

Det er spesielt to momenter som ligger til grunn for vurderingen:  
• Inhabilitetsinnsigelse er ikke reist av noen parter  

• Ingen av sakene som skal opp til behandling innebærer særlige 
fordeler, tap eller ulempe for styremedlemmer eller administrasjon  

 

Vedtak: 
§ 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremøte nr. 

12/2018-2020 i Møre og Romsdal idrettskrets.   

 

Sak 99/2018-2020 Representasjon 

MRIK inviteres i løpet av året til deltagelse i årsmøter/ting, jubileums-

arrangementer og andre arrangementer.  
Representasjonsoppgavene fordeles blant styremedlemmer og 

administrasjonen. Følgende invitasjoner er kommet siden siste styremøte:  
 

Vedtak: 

• Følgende personer representerer MRIK:  

o Kretsledermøte Harstad 20-22 september: Kåre Sæter 

og Roar Lervik 

o Kontaktmøte med fylkeskommunen: Bente Grudt og 

Roar Lervik stiller. 

o Hødd 100 år, 21 september, Ulsteinvik. Avklares etter 

at invitasjon er mottatt. 

 



4 
 

Sak 100/2018-2020 Mandat ungdomsutvalg 

På styremøte 11 2018/20 ble det satt ned et utvalg som skal evaluere og 
videreutvikle mandatet til ungdomsutvalget. Utvalget består av Siv Birgit 

Nummedal, Idun Eide Stavseng, Therese Stokke Viken samt Julian Elias 
Nygård fra Ungdomsutvalget. Vegard Rangsæter er med som sekretær for 

utvalget. 

 
Utvalget skal se på erfaringene vi har med ungdomsutvalget og vil på 

møtet gjennomgå forslag til et revidert mandat. Mandatet sendes ut som 
eget vedlegg. 

 

Vedtak: 

Styret vedtar det forelagte mandatet. Det utarbeides samtidig en 
kortvariant av mandatet. 

 

Sak 101/2018-2020 Oppnevnelse av ungdomsutvalg 

Det er en ny periode i ungdomsutvalget, og det har denne sommeren 

vært mulig for ungdommer rundt omkring i Møre og Romsdal til å søke om 
å være med i ungdomsutvalget for perioden august 2019 – juni 2020. 

Tre av de som har vært en del av den forrige perioden ønsker en periode 
til. 

Forslag til innstilling sendes ut som eget vedlegg. 
 

Vedtak: 

Styret oppnevner de foreslåtte til å sitte i ungdomsutvalget den 
kommende perioden. 

De bes om så fort som mulig å kontakte ungdomspanelet med 
forespørsel om å være representert hos dem. 

  

Sak 102/2018-2020 Utvikling av idrettsråd 

Saken er overført fra styremøte 11/2018-2020. 

 
2019 er for MRIK definert som «idrettsrådenes år» og styret har besluttet 

at dette året skal vi gi idrettsrådene spesielt fokus. Halve året er gått og 
vi må ta en vurdering om tiltakene vi har iverksatt har gitt ønsket effekt 

på idrettsrådene. Er idrettsrådene våre blitt bedre og har det blitt mer 
fokus på idrettspolitikk i de ulike kommunene.   

 

Det vil også bli gitt en presentasjon av en nasjonal 
idrettsrådsundersøkelse samt en undersøkelse som Nye Ålesund IR har 

gjort mot sine klubber for å se om det er noe lærdom som kan trekkes ut 
av disse to undersøkelsene.   

 

Vedtak: 
Styret tar evalueringen til etterretning og vil komme tilbake til 

tiltak mot idrettsrådene i fylket, med fokus på anlegg og 
økonomi som barriere. 
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Sak 103/2018-2020 Strategisk anleggsplan 

For å sikre en styrt og rettferdig anleggsutvikling i fylket så vil idretten 
utvikle en strategisk anleggsplan for Møre og Romsdal. Denne planen vil gi 

overordnede føringer for prioritering av fremtidige anlegg. 
 

Vedtak: 

Det opprettes en arbeidsgruppe som skal starte arbeidet med 
strategisk anleggsplan som skal legges frem for styret i løpet av 

høsten 2019 og legges frem for endelig godkjenning av 
kretstingen 2020.  

Arbeidsgruppen skal bestå av to ifra styret, to ifra idrettsråd og 
to ifra det offentlige. Navn vedtas på neste styremøte. 

Sekretær for gruppen blir Siri Ask Fredriksen. 

 

Sak 104/2018-2020 Virksomhetsplan 2020-2022 

Dagens virksomhetsplan må erstattes av en ny som reflekterer de mål 
som er satt i idretten vil. Det bør være en klar sammenheng mellom de 

mål som settes i IPD og idrettskretsens virksomhetsplan. Det er ikke 
kommet noen retningslinjer for hvordan denne planen skal bygges opp, 

men vi bør sikre at de overordnede målene som er vedtatt av 
idrettstingen 2019 blir ført videre i vårt planarbeid. Dokumentene som 

den skal bygge på er langtidsplanen «Idretten Vil» og Idretten Skal» som 
er en operasjonalisering av langtidsplanen.  

 
De overordnede målene for langtidsplanen er: 

1)Flere med -lengre og 

2)Flere nye medaljer 
 

De strategiske satsningsområdene for perioden er: 
1. Livslang idrett 

2. Bedre idrettslag 
3. Flere og bedre anlegg 

4. Bedre toppidrett   
 

Vedtak: 

Styret ber administrasjonen sette i gang arbeidet med å utvikle 
en strategisk handlingsplan for Møre og Romsdal idrettskrets. 

Denne skal legges frem for kretstingen 2020. 
 

Sak 105/2018-2020 Vedta dato og sted for kretstinget 2020 
 

Vedtak: 
Styret vedtar at kretstinget 2020 holdes på Scandic Alexandra 

lørdag den 25. april 2020. 
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Sak 106/2018-2020 Valgkomiteer og interimsstyrer i de nye IR. 

 I forbindelse med opprettelsen av nye kommuner vil det bli opprettet nye 

idrettsråd ved at eksisterende IR slås sammen. I den forbindelse skal 

idrettskretsen oppnevne valgkomite og interimsstyrer for de nye 

idrettsrådene. De ulike idrettsrådene skal ha gjennomført årsmøter og 

gjort sine valg og styret i MRIK innen 30 juni og velge sine kandidater.  
  

Det vil i løpet av våren/sommeren bli oppnevnt medlemmer til 

interimsstyrer og valgkomiteer i følgende nye IR:  

 

Nye Ålesund IR:   

Valkomité:  

Ålesund  – Marianne Fylling Persson, Spjelkavik Drillklubb 

Haram  - Norvald Helge Lausund, Lepsøy IL,  

Ørskog  – Aslak Reidar Krokfoss, Ørskog IL 

Skodje  – Knut Perry Græsdal, Skodje IL  

Sandøy - Harøy IL  – mangler 

 

Interimsstyre: 

Ålesund    – Lars Fugledal, Spkl Rollon 

- Øystein Tvedt, Skarbøvik IF 

Haram     – Eva Kristin Nymoen Rogne, Brattvåg svømmeklubb 

- Arnt-Ove Tenfjord, IL Ravn 

Skodje    – Jim Hansen, Skodje IL 

-  

Ørskog     - Ragnar Bakken, Ørskog IL 

- Kristin Ræstad Tørlen, Ørskog Ride-og køyreklubb 

Harøy    - Frøydis Husøy, Harøy IL 

- Sigfrid Finnøy Harnes, Harøy IL 

 

Nye Volda IR: 

Valgkomite: 

Volda  - Hanne Iren Øyra, Volda TogI 

Hornindal - Robert Grodås, Hornindal IL 

 

Interimsstyre: 

Hornindal IL - Robert Grodås, Hornindal IL 

Volda: - Anne-Britt Aambø Hallaråker, Volda TogI  

- Olav Fure, Volde TogI 
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Nye Fjord idrettsråd  

Valgkomité:  

Norddal  - styret fått fullmakt til å oppnevne - frist 1. sept. 

Stordal -Vigdis Hove Øie, Stordal IL 

 

Interimsstyret: 

Norddal  -Liv Marit Nystad, Nordal IL   

- Einar Hoel, Valldal IL 

Stordal -Helga Øvrebust, Stordal IL 

 

Nye Hustadvika idrettsråd  

Valgkomité: 

 Fræna   - Sigmund Julshamn, Fræna Helsesportlag 

  - Per Inge Nerland – Styrkeløftklubben Ask 

  - Marita Sande – vara – Fræna NTN Taekwon-Do klubb 

Eide  - Stian Grøtta, Eide Klatreklubb 

- Lillian Vangen, Eide og Omegn FK 

- Mats Holvik, Lyngstad og Omegn IL 

 

Interimsstyret: 

Fræna  -  Hilde Valberg, Eoil 

- Svein Olav Farstad, SKA fræna 

- Per Magne Sæterøy, Bud Il 

Eide   - Willy Farstad, Eide og Omegn FK 

- Birger Laugsand, Eide Il 

- Stian Grøtta, Eide Klatreklubb 

 

Vedtak: 

Styret oppnevner de foreslåtte personer til interimsstyrer og 
valgkomiteer i de nye idrettsrådene. 

 

Sak 107/2018-2020 Høring Spillemiddelsøknad 

Frist for høringsutspill til spillemiddelsøknaden er 1.september. Søknad 
ettersendes når den er mottatt.  

 

Vedtak: 
Styret vedtar at administrasjonen gir innspill til 

spillemiddelsøknaden basert på innspill som kom frem i møtet. 

 

Sak 108/2018-2020 Status jubileumsarrangementer 

 

Vedtak: 

Styret tar statusorienteringen til etterretning. 



8 
 

Orienteringssaker: 

O-sak 46/2018 – 2020 50% stilling til parakonsulent 

I forbindelse med reduksjon av idrettskretser vil alle idrettskretser få egne parakonsulenter. MRIK 

har fått tildelt en 50% stilling som parakonsulent.  

 

O-sak 47/2018 – 2020 Olympisk akademi 

Idun Eide Stavseng deltok som eneste representant på Norges Olympiske Akademi som ble arrangert, 

av NIF, 1. – 4. august på Lillehammer. Årets tema var «viljen til å si det!». 

 

  

 

 

 

 

Molde, mandag 26.08.2019 

 

 


